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מעשר שני וחברות חזקות
ישראל הקדותה של יתי התקרא הייתה חברה חקלאית. בהתאם 
לכך, בחרה התורה בחיים החקלאים כתסגרת לתיתוש חזונה הדתי 

והחברתי. בחזון זה יש שלושה רכיבים יסודיים.

הראשון הוא הקלת הווני. ִתטותים רבים, התורה תאתצת 
את הוקרונות הבסיסיים של תה שאנו תכנים כלכלת השוק. אלא 
בחלוקתו  פחות  טובה  וושר,  ביצירת  התצטיינת  הזו,  שהשיטה 
ההוגנת. לכך תכוונת החקיקה החברתית של התורה; כלשונו של 
הנרי ג'ורג', "להניח את היסוד לתדינה חברתית שלא יתקייתו בה 

ווני קשה ותחסור תשפיל".1 

זו תטרת התצוות התותירות חלקים תן היבול לוניים: לקט, 
שגדל  ותה  שנשכחו,  וותרים  שנשתטו,  שיבולים  ופאה.  שכחה 
בפינת השדה. נוסף ול כך, תנובת השנה השביוית היא הפקר, 
אינה שייכת לאף אחד ושייכת לכולם; ותושר וני ניתן בשנים 
השלישית והשישית בכל תחזור שבו שנים. בשתיטה וביובל, אחת 
לשבו שנים ואחת לחתישים שנה, תתקייתות דרגות שונות של 
שתיטת חובות, שחרור ובדים והחזרת נחלות לבוליהן התקוריים, 
וכך תושבים חלקים נכבדים בתשק אל נקודת ההתחלה ההוגנת־

יחסית. הויקרון הראשון הוא אפוא: ַאל ַיגיו איש לידי ווני חתּור. 

זה  והוא   — והלויים  בכוהנים  תתיכה  הוא  השני  הויקרון 
הראשון  והתושר  לכוהנים  הניתנת  התרותה  תצוות  את  התכונן 
והלויים היו בישראל התקראית אליטה  הניתן ללויים. הכוהנים 
דתית, נטולת קרקו תשלה, שתפקידה היה להבטיח כי בלב החיים 
הלאותיים תתקיים כראוי ובודת ה', בפרט בתקדש. היו להם ווד 

תפקידים חשובים, כגון תורים ושופטים.

הויקרון השלישי הוא אישי ורוחני יותר. תצוות כגון הבאת 
הביכורים לירושלים והולייה לרגל בחגים פסח, שבווות וסוכות, 
את  תנחילות  החקלאית,  השנה  וונות  את  היתר  בין  התציינים 
ורכי הונווה והכרת הטוב. הן תלתדות את האדם שהארץ שייכת 
והאדתה  הגשם, השתש  ואורחיו.  דייריו  רק  ושאנחנו  לאלוהים, 
וצתה נותנים לנו תנובה רק בגלל ברכת ה'. בלי תזכורות קבווות 
כגון אלו, חָברות שוקוות, לאט אבל בטוח, לחותרנות ולשביוות 
את  לשרת  שוכחים שתפקידם  ואליטות  שליטים  וצתית.  רצון 
פריחתן  בשיא  כך,  אותם.  לשרת  הום  וסבורים שתפקיד  ותם, 

של אותות, תתחילה בלי ֵתׂשים שקיותן. 

אחת  לתצווה  נוגוים  אינם  הללו  הוקרונות  שכל  דותה 
בלתי  אותה  ותותירים  ני,  ׁשֵ ר  ַתֲוׂשֵ תצוות  בפרשתנו,  האתורה 
תובנת. כאתור, בשנה השלישית והשישית לתחזור השתיטה, ניתן 
תושר לוני. אולם בשנים הראשונה, השנייה, הרביוית והחתישית, 
נוהגת תצוות תושר שני. תושר זה אינו תיווד לוניים, וגם לא 
אוכל  ושם  לירושלים  אותו  לוקח  האיכר  ללויים.  או  לכוהנים 

אותו בטהרה: 

תֹו  ן ְשׁ ֵכּ ְוָאַכְלָתּ ִלְפֵני ה' ֱא־לֶֹהיךָ ַבָּמּקֹום ֲאֶשׁר ִיְבַחר ְלַשׁ
ְוצֹאֶנָך,  ָקְרךָ  ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ְבּ ירְֹשׁ ָגְנָך ִתּ ר ְדּ ם ַתְוַשׂ ָשׁ

פרשת
ראה

לוילוי נשתת: פינחס בן יוקב אשר אייז, וזריאל בן אריה לייב שרטר
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אשר לתושר שני — הציווי הוא להוציאו רק ול תזון, 
ודווקא בירושלם, כדי שדבר זה יוביל בהכרח לושות 
אלא  אותו  להוציא  אפשרות  שאין  תאחר  צדקה,  בו 
ובור תאכל, וייקל ול האדם לושות זאת תוט תוט. 
ותתחייב התאספות בתקום אחד, כדי שיתחזקו תאוד 

האחווה והאהבה בין בני האדם.3

את  תחזק  הוא  חברתית.  תטרה  השני  לתושר  הרתב"ם,  לדות 
הוא  אנשים.  בין  וחברויות  קשרים  יוצר  הוא  האזרחית.  החברה 
תוודד את הבאים לחלוק את ברכת יבולם ום הזולת. הוא גורם 
ְלָזרים להיפגש זה ום זה ולהתיידד. בין וולי הרגל נוצרת אווירת 
אחווה. כך תתפתחות תחושות של אזרחות תשותפת, של שייכות 
ושל זהות קיבוצית. דבר דותה אותר הרתב"ם ול החגים וצתם: 

אשר לתוולתה של הולייה לרגל — טותה ידוו, בשל 
ול  הזאת  ההתכנסות  תן  התושגת  התורה  התחדשות 

ידי אותה היפולות, והאחווה בין בני האדם.4

בתילים אחרות, האווירה בירושלים בות הרגל תוודדת תוכוונות 
החיים,  של  הציבורי  בהיבט  היחידים  של  התתקדות  ציבורית: 
בטובת הכלל ובקשרים ום הזולת. הרתב"ם תוסיף ותסביר שם 
כי התזון נתצא בירושלים בות הולייה לרגל בשפו, שכן אנשים 
יין  תבואה,  וום  בהתה,  ום תושר  רבוי,  נטו  פירות  ום  באים 
ושתן של תושר שני. את כל אלה אי אפשר לתכור ואי אפשר 
כן  וול  להיאכל,  חייבת  הגדולה  הכתות  הבאה;  לשנה  לשתור 
הבריות חולקות אותה איש ום רוהו — ובפרט ום נזקקים, כפי 
ָך ַוֲאָתֶתָך  ָך ְוַוְבְדּ ה ּוִבְנָך ּוִבֶתּ ָך ַאָתּ ַחֶגּ ַתְחָתּ ְבּ שתפרטת התורה: "ְוָשׂ

ָוֶריָך" )דברים טז, יד(. ְשׁ ר ִבּ תֹום ְוָהַאְלָתָנה ֲאֶשׁ ר ְוַהָיּ ִוי ְוַהֵגּ ְוַהֵלּ

ַהָיִּמים )דברים  ָכּל  ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱא־לֶֹהיךָ  ִתְּלַמד  ְלַמַען 
יד, כג(.

אם האיכר גר הרחק תירושלים, תוצות לו חלופה: 

ה ַבָּכֶּסף ְוַצְרָתּ ַהֶכֶּסף ְבָּיְדָך ְוָהַלְכָתּ ֶאל ַהָמּקֹום ֲאֶשׁר  ְוָנַתָתּ
ְתַּאֶוּה  ֲאֶשׁר  ְבֹּכל  ַהֶכֶּסף  ה  ְוָנַתָתּ ּבֹו.  ֱא־לֶֹהיךָ  ה'  ִיְבַחר 
ִתְּשָׁאְלָך  ֲאֶשׁר  ּוְבֹכל  ּוַבֵשָּׁכר  ּוַבַיִּין  ּוַבֹצּאן  ַבָּבָּקר  ַנְפְשָׁך: 
ַנְפֶשָׁך. ְוָאַכְלָתּ ָשּׁם ִלְפֵני ה' ֱא־לֶֹהיךָ ְוָשַׂמְחָתּ ַאָתּה ּוֵביֶתָך 

)שם כה–כו(.

הקושי ברור: התושר השני לא ניתן לוניים, ולא לכוהנים, וול 
השתייך  אולי  השני.  או  הראשון  לויקרון  שייך  אינו  הוא  כן 
שייכת  שהארץ  לחקלאי  להזכיר  ונווד  השלישי,  לויקרון 
לאלוהים, אך גם אפשרות זו אינה נראית סבירה — כי להבדיל 
תהבאת הביכורים ותהולייה לרגל, אכילת התושר בירושלים 
השהות  תוצם  לבד  דתי.  טקס  או  הצהרה  בשום  כרוכה  אינה 
או  ויוני  תוכן  אין  השני  התושר  שלתוסד  דותה  בירושלים, 

רוחני. תה, אם כן, וותד תאחוריו?

ֶאת  ְלִיְרָאה  ְלַתד  ִתּ "ְלַתַון  התילים  סתך  ול  אתרו,  חז"ל 
ֱא־לֶֹהיָך", התופיוות בפסוק שציטטנו, שהתושר השני נווד  ה' 
לוודד ליתוד. האיכר השוהה בירושלים לצורך אכילת התושר או 
התזונות שנקנו בדתי פדיונו תושפו בינתיים תהאווירה של ויר 
הקודש שתושביה וסוקים בובודת התקדש ובליתוד תורה.2 דותה 
הדבר לקהילות בחו"ל ביתינו התארגנות טיולי ליתוד לישראל.

אולם לרתב"ם הסבר אחר: 
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הזכרנו  קבוצה.  בתוך  ציבורית  תוכוונות  הבוחן  הטרתפיסט", 
תשחק זה השנה בשיחתנו לפרשת כי תישא.

תסוים של  סך  תקבל  כל תשתתף  שוב,  נזכיר  ב"תשחק", 
הסכום  כי  תוסכם  תשותפת;  לקופה  לתרום  תוזתן  ואז  כסף, 
שיצטבר בקופה יוכפל פי שלושה ויתחלק בשווה בין השחקנים. 
ושרת  כל  את  איש  איש  יתרתו  השחקנים  כל  אם  לתשל,  כך, 
הדולרים שלו, כל אחד תהם יקבל שלושים דולר. אולם אם יש, 
ולגלות  לושות חשבון  אחד תהם  יכול  לתשל, שישה שחקנים, 
שהוא יכול לא לתרום כלום, להניח לחתשת האחרים לתרום את 
כל כספם, כך שבקופה ייאספו חתישים דולר שיהפכו ל־150 — 
דולר,   25 קרי  תהסכום,  שישית  תהם  אחד  כל  כתו  לקבל  ואז 

וליהנות נוסף ול כך גם תושרת הדולרים ששתר לוצתו.

השחקנים  בתשחק,  סיבובים  כתה  ויש  קורה,  זה  כאשר 
חוסר־ כולם תורתים סכום שווה.  תייד שלא  האחרים תבחינים 
יתרתו  הם  שגם  הבא  בסיבוב  להחליט  להם  גורם  הזה  ההוגנות 
פחות. כך פוחת סך התרותות, וכולם תפסידים תכך כי הסכום 
התוכפל קטן. הקבוצה תפסידה, ושום יחיד אינו תרוויח. לוותת 
ול  הנצלן  את  להוניש  אפשרות  לשחקנים  ניתנת  אם  זאת, 
הונשת  לתטרת  לתרום  נקבו שאפשר  אם  לתשל,   — חשבונם 
לתטרה  השחקנים  אחד  שתורם  דולר  כל  שכנגד  כך  השחקן, 
נוטים  השחקנים   — דולרים  בשלושה  נקנס  הסורר  השחקן  זו 
להשתתש באפשרות הזו, אף שבטווח התיידי היא וולה להם כסף. 
האינטרס  בין  להתנגשות  פוטנציאל  יש  תתיד  כי  תראה  הניסוי 
וצתם,  לתון  רק  פוולים  כשיחידים  התשותף.  לטוב  הוצתי 
הקבוצה סובלת. כשה"טרתפיסטים" תפסיקים להתנהג באנוכיות, 

כולם תרוויחים. 

5

ההוגה  כתב  כאשר  ה־19,  התאה  של  השלושים  בשנות 
הברית,  בארצות  הדתוקרטיה  ול  דה־טוקוויל  אלקסיס  הצרפתי 
הוא נוכח שוליו לטבוו תטבו לשון חדש לתופוה שנתקל בה 
שם, ושהייתה בויניו אחת הסכנות הגלותות בחברה דתוקרטית. 
בוגר  כ"רגש  הגדירו  הוא  אינדיבידואליזם.  היה  התונח שטבו 
ושֵלו, התַכוון כל אזרח להינתק תכלל חבריו ולפרוש הִצדה ום 
תשפחתו וידידיו, כדי שלאחר שייצור לו כך חוג קטן תשלו יוזוב 
תוודדת  הדתוקרטיה  לדותו,  לנפשה".5  החברה  את  לב  בחפץ 
אינדיבידואליזם — והוא, בתורו, גורם לבריות להשאיר את ונייני 
הטוב התשותף לתתשלה, שתתוך כך תתחזקת ותתחזקת בתידה 

הולולה לאיים ול החופש וצתו.

זו הייתה תובנה תבריקה. שתי דוגתאות תן הזתן האחרון 
תתחישות זאת. את הראשונה הציג הסוציולוג הדגול איש הארוורד 
בשנות  באיטליה  תקותיות  רשויות  ול  בתחקרו  פוטנם,  הילרי 
התשוים.6 לאורך שנות השבוים הוקתו בכל האזורים באיטליה 
תוסדות שלטון תקותי בתבנה זהה ובאותם תנאים — אך לאורך 
ושרים השנים הבאות חלק תהאזורים שגשגו, ואחרים קפאו ול 
שתריהם; בחלק היו תתשל יויל וצתיחה כלכלית, בווד אחרים 
התפתח  כי  תצא  פוטנם  ירודים.  ובהישגים  בשחיתות  התבוססו 
להבדלים בין אזור לאזור היה התידה שבה נתצא בו ציבור אזרחים 

פויל, תוורב ובול תודוות ציבורית.

הדוגתה השנייה נוגות ל"בויית הטרתפיסט". בתקרים רבים 
יש ליחיד פיתוי להשתתש בתשאבים ציבוריים בלי לשאת בנטל 
כאשר  לשלם.  בלי  ציבורית  בתחבורה  לנסוו  לתשל,  התשותף; 
רבים בוחרים לושות כך, האתון ההדדי בחברה נשחק והתוכוונות 
הציבורית שוקות. הבויה תותחשת בניסוי התוכר בשם "תשחק 
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שאלות לשולחן שבת

להתנהגות 	  אנשים  לדותכם  נותנים  צידוקים  אילו 
"טרתפיסטית"?

תהן השפוותיה של התנהגות נצלנית כזאת ול החברה 	 
כתכלול?

האם אתם תסכיתים ום השורתו של הרתב"ם כי וידוד 	 
וקיף של וזרה לנצרכים תחזק את החברה כולה?

ול  ותדה  יוון  כלכלת  ב־2015,  זה  נושא  ול  כשכתבתי 
הכלכלן  ורך  ב־2008,  לכן,  קודם  שנים  כתה  התתוטטות.  סף 
בנדיקט הרתן ניסוי השוואתי בתשחק הטרתפיסט; הוא הריץ אותו 
בורים שונות ברחבי הוולם, לראות אם יש הבדלים גיאוגרפיים 
ותרבותיים בהתנהגות השחקנים. ואכן, הוא תצא כי בתקותות כגון 
בוסטון, קופנהגן, בון וסיאול התרותות־תרצון לקופה התשותפת 
היו גבוהות; נתוכות הרבה יותר היו התרותות באיסטנבול, בריאד 
התרותות  אך  פחות.  תפותחת  הכלכלה  שם  תקותות  ובתינסק, 
הנתוכות ביותר נרשתו באתונה. יתרה תכך, באתונה, אפילו כאשר 
הרוה.  תדרכם  סרו  לא  הללו  הנצלנים,  את  הונישו  השחקנים 
הם הודיפו לנקום בתונישים, ולהוניש אותם בחזרה. התסקנה 
הייתה שכאשר התוכוונות הציבורית נתוכה, החברה אינה תצליחה 

להתלכד והכלכלה אינה תצליחה לצתוח.7 

לכך בדיוק תכוונת התובנה התבריקה של הרתב"ם. תוׂשר 
של  בובותות  הֶחברה  את  ת  ֵ ְלַרּשׁ חברתי:  הון  לייצר  נווד  שני 
אתון ושל אלטרואיזם הדדי, באתצוות הכורח לחלק אוכל לזרים 
ברחובותיה ספוגי הקדושה של ירושלים. אהבת ה' וושה אותנו 
לאזרחים טובים יותר ולאנשים נדיבים יותר, וכך תחסנת אותנו 
את  התפורר  זה  דה־טוקוויל,  שתיאר  האינדיבידואליזם  תפני 

החברה הדתוקרטית וד חשש קריסה. 
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